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ഹിന്ദുമതത്തിെല പ്രാകൃതങ്ങളും മധ്യകാേലാചിതങ്ങ
ളുമായ അനാചാരങ്ങേളാടും അന്ധവിശ്വാസങ്ങേളാടും
പടെവട്ടിയ ദ്വാരകാനാഥ ടാേഗാർ രാജാറാം േമാഹൻ
േറായിയുെട ഒരു സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്നു. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ പുത്രനായ േദേവന്ദ്രനാഥടാേഗാറും ബ്രഹ്മ
സമാജത്തിെന്റ ഒരു ഉന്നത േനതാവായിത്തീർന്നു. േദ
േവന്ദ്രനാഥടാേഗാറിെന്റ പുത്രനാണ് 1861-ൽ കൽക്ക
ത്തയിൽ ജനിച്ച് കവി, കലാകാരൻ, മനുഷ്യേസ്നഹി,
തത്വജ്ഞാനി, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ, വിദ്യാഭ്യാസ പ്ര
വർത്തകൻ എന്നിങ്ങെന പല നിലയിലും പ്രശസ്തനാ
യിത്തീർന്ന രവീന്ദ്രനാഥടാേഗാർ.

















1 ഹിന്ദുമതപുനരുദ്ധാരണത്തിെന്റ

േനെര

പാണ്ഡിത്യത്തിേന്റയും പുേരാഗമനപരങ്ങളായ ആശ
യങ്ങളുേടയും അനാചാരങ്ങൾെക്കതിരായ സാമൂഹ്യ
പ്രവർത്തനങ്ങളുേടയും ചുറ്റുപാടുകളിലാണ് രവീന്ദ്രനാ
ഥാടാേഗാർ വളർന്നത്. കുട്ടിക്കാലത്തു തെന്ന ബ്രഹ്മ
സമാജം അേദ്ദഹത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം െചലുത്തി.
പിന്നീട് ‘ൈചനയിെല ഭാഷണങ്ങൾ’ എന്ന പുസ്തക
ത്തിൽ തെന്റ വീക്ഷണഗതിെയ രൂപെപ്പടുത്തിയ മൂന്നു
ഘടകങ്ങെളക്കുറിച്ച് അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി;
ഒന്നാമത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെല ഏറ്റവും വലിയ ബംഗാളി
സാഹിത്യകാരനായ ബങ്കിംചന്ദ്രചാറ്റർജി; രണ്ടാമേത്ത
ത്, ബ്രഹ്മസമാജത്തിെന്റ ആശയങ്ങൾ; മൂന്നാമേത്തത്
ഇന്ത്യയിെല േദശീയപ്രസ്ഥാനവും 1885-ൽ ആരംഭിച്ച
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺഗ്രസ്സും.
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽ ബ്ര
ഹ്മസമാജത്തിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏെറക്കുെറ മന്ദീ
ഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ആത്മീയവാദത്തിലും
ഹിന്ദുമതത്തിലും അടിയുറച്ച മെറ്റാരു പ്രസ്ഥാനം ശക്തി
െപ്പട്ടുവരികയുണ്ടായി. ൈവദികകാലെത്ത ആചാരാ
നുഷ്ഠാനങ്ങെള മുറുെക പിടിച്ചുെകാണ്ട് ഹിന്ദുമതെത്ത
പുനരുദ്ധരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു അത്.
അതിെന്റ േനതാക്കൻമാരിൽ പലരും തീവ്രവാദപര
മായ രാഷ്ട്രീയപ്രേക്ഷാഭങ്ങളിൽ മുന്നിട്ടുനിന്നു. ഭരണാ
ധികാരികളുെട ആക്രമണങ്ങെള െചറുക്കാൻ ഹിംസ
യുപേയാഗിക്കുന്നതുേപാലും െതറ്റെല്ലന്ന് അവർ വിശ്വ
സിച്ചു. വിേദശീയരായ എല്ലാത്തരം സാംസ്കാരിക പ്രവ
ണതകേളയും അവർ കഠിനമായി എതിർത്തു. ജനങ്ങ
ളുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യേബാധവും ഇന്ത്യയുെട
സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള അഭിമാനവും
നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ അവർ പരിശ്രമിച്ചു. എന്നാലവരു
െട ദാർശനികമായ വീക്ഷണഗതി പിന്തിരിപ്പനായി
രുന്നു. ആധുനികശാസ്ത്രങ്ങളുെട ൈകപിടിച്ചുെകാണ്ട്
മുേന്നാട്ടുേപാവാനല്ല, ഭൂതകാലത്തിെന്റ അപരിഷ്കൃതത്വ
ത്തിേലക്ക് മടങ്ങിേപ്പാകുവാനാണ് അവർ ആഹ്വാനം
െചയ്തത്. ഹിന്ദുമതത്തിെല എല്ലാ ആചാരങ്ങേളയും
— നിർജീവങ്ങളും കാലഹരണം വന്നവയുമായ ആചാ
രങ്ങെളേപ്പാലും ചിട്ടേയാടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കണെമന്ന്
അവർ നിഷ്ക്കർഷിച്ചു. ഈ ഹിന്ദുമത പുനരുദ്ധാരണ പരി
ശ്രമങ്ങൾ, ഫലത്തിൽ ഹിന്ദുക്കേളയം മുസ്ലീങ്ങെളയും
തമ്മിൽ അകറ്റുകയും അങ്ങെന തങ്ങളുെട അവകാശാ
ധികാരങ്ങൾക്കുേവണ്ടി േയാജിച്ചു േപാരാടുന്നതിൽ നി
ന്ന് െപാതുജനങ്ങെള തടഞ്ഞുനിർത്തുകയുമാണ് െചയ്ത
ത്. മറ്റു പല കാര്യങ്ങെള സംബന്ധിച്ചും ഒരു തികഞ്ഞ
ജനാധിപത്യവാദിയായിരുന്ന േലാകമാന്യതിലകിെന
േപ്പാലും ഈ യാഥാസ്ഥിതിക ചിന്താഗതി പിടികൂടുകയു
ണ്ടായി. എന്നാൽ, ബങ്കിംചന്ദ്രചാറ്റർജി, അരവിന്ദേഘാ
ഷ്, ലജ്പത്റായി തുടങ്ങിയ ചില േനതാക്കൻമാരുെട
വീക്ഷണഗതികളിലാണ് അവ ഏറ്റവുമധികം നിഴലിച്ചി
രുന്നത്.
രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ ഹിന്ദുമതപുനരുദ്ധാരണസംരം
ഭങ്ങളിൽ ഒട്ടുംതെന്ന അഭിരുചി കാണിച്ചില്ല. േനെരമ
റിച്ച് അവെര എതിർക്കുകയാണേദ്ദഹം െചയ്തത്. ഭൂത
കാലത്തിലല്ല, ഭാവിയിലാണ് അേദ്ദഹം തെന്റ ദൃഷ്ടിയുറ
പ്പിച്ചത്. തെന്റ ‘േഗാരാ’ എന്ന സുപ്രസിദ്ധ േനാവലിൽ
പഴയ വീക്ഷണഗതിയും പുതിയ വീക്ഷണഗതിയും തമ്മി
ലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങെള വളെര തന്മയത്വേത്താടുകൂടി ചി
ത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

















2 ടാേഗാറും ഗാന്ധിജിയും
ഇതിെന്റ അർത്ഥം അേദ്ദഹത്തിന് യാെതാരു ദാർശ
നിക വീക്ഷണഗതിയും ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നല്ല; തീർച്ച
യായുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുെട സാംസ്കാരികവും ദാർ
ശനികവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങെള കൂെടക്കൂെട അയവിറ
ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലുമേദ്ദഹത്തിനു സേങ്കാചമു
ണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ പിന്നിൽ ഒരു മഹത്തായ
ശക്തി പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ദൃഢ
വിശ്വാസവും അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നുമാത്രം,
മഹത്തായ ആ ശക്തി, ആ േകവലമായ ബ്രഹ്മം പ്ര
കൃതിയുെട പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള
ബന്ധങ്ങളിലും ൈകകടത്തുന്ന ഒരു ശക്തിയല്ല. മഹാ
കവിയും മഹാത്മാഗാന്ധിയും തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു വാദ
പ്രതിവാദെത്ത ഇവിെടെയാന്നനുസ്മരിക്കുന്നത് നന്ന്.
1934-ൽ ബീഹാറിൽ വലിെയാരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി. പതി
നായിരക്കണക്കിനാളുകൾ മരിച്ചു. േകാടിക്കണക്കിനുറു
പ്പിക വിലപിടിച്ച സ്വത്തുക്കൾ നശിച്ചു. മഹാത്മാഗാന്ധി
പറഞ്ഞു സവർണഹിന്ദുക്കൾ ഹരിജനങ്ങേളാടുകാണി
ക്കുന്ന അനീതികൾക്ക് ൈദവം നൽകുന്ന ശിക്ഷയാണ്
ഈ ഭൂകമ്പെമന്ന്. ൈദവത്തിന് ഭൂകമ്പത്തിൽ യാെതാ
രു പങ്കുമിെല്ലന്നും ഭൗതികശക്തികളുെട പ്രവർത്തനം
മൂലമാണുണ്ടായെതന്നും മഹാകവി പറഞ്ഞു. ൈദവ
ത്തിെന്റ ശിക്ഷയാെണങ്കിൽ, നിരപരാധെരേപ്പാലും ശി
ക്ഷിക്കുന്ന ആ ൈദവം എെന്താരു ൈദവമാണ് എന്ന
േദ്ദഹം േചാദിച്ചു. ഗാന്ധിജിയും വിട്ടില്ല. ൈദവത്തിെന്റ
പ്രവർത്തനങ്ങെള യുക്തിെകാണ്ടു െതളിയിക്കുക സാ
ദ്ധ്യമെല്ലന്നും, േലാകത്തിൽ ഒരിലയിളകുന്നതുേപാലും
ൈദവത്തിെന്റ ഇച്ഛാശക്തിയുെട ഫലമായിട്ടാെണന്ന്
താൻ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നുെണ്ടന്നും, അേദ്ദഹം പ്ര
സ്താവിച്ചു. ഈ വാദപ്രതിവാദത്തിൽനിന്ന് രണ്ട് മഹാൻ
മാരുെടയും വീക്ഷണഗതികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
മനസിലാക്കാം. ഗാന്ധിജിയുെട വീക്ഷണഗതിയുെട പി
ന്നിൽ യുക്തിക്കതീതമായ ഒരീശ്വരനുണ്ട്. ടാേഗാറിെന്റ
വീക്ഷണഗതി കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയമാണ്. അേദ്ദഹത്തി
െന്റ ഈശ്വരൻ ഭൗതികശാസ്ത്രങ്ങേളയും മനുഷ്യരുെട
ലൗകികജീവിതെത്തയും െവറുെത വിടുന്നു.

















3 മനുഷ്യൻ എെന്താരത്ഭുത ശക്തി!
ടാേഗാർ ഈശ്വരവിശ്വാസിയാണ്, സംശയമില്ല. പേക്ഷ,
മനുഷ്യനാണ് അേദ്ദഹെത്ത കൂടുതലാകർഷിച്ചത്. അേദ്ദ
ഹം പറഞ്ഞു:
‘മേനാഹരമായ ഈ േലാകത്തിൽനിന്ന് ഉടൻ മുക്തി
ലഭിക്കണെമന്ന് എനിക്കാഗ്രഹമില്ല. ആകാശം, ചക്ര
വാളം, സമുദ്രം ഇവയാൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഭൂമിയിൽ

സ്വന്തം സേഹാദരങ്ങളായ മനുഷ്യരുെടയിടയിൽ
അവേരാെടാത്ത് ജീവിക്കുന്നതിലാണ് എനിക്ക് താൽ
പര്യം.’

വീണ്ടും,
‘എണ്ണമറ്റ ബന്ധങ്ങൾക്കിടയിൽ കിടന്നുതെന്ന ആന

ന്ദമയമായ മുക്തിയുെട സ്വാദ് ഞാനനുഭവിച്ചുെകാള്ളാം.’

തെന്റ സുപ്രസിദ്ധമായ ‘ഗീതാജ്ഞലി’യിെല ഒരു കവി
തയിൽ അേദ്ദഹം എഴുതി:
‘ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങളും സാഹിത്യവും മേന്ത്രാച്ഛാരണ
ങ്ങളും മതിയാക്കുക! കവാടങ്ങളും വാതായനങ്ങളും

അടച്ചുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു േക്ഷത്രത്തിെന്റ അന്ധകാരാവൃ
തമായ ഒരു േകാണിൽ നീ ആെരയാണാരാധിക്കുന്ന
ത്? നിെന്റ നയനം തുറക്കുക, നിെന്റ ൈദവം നിെന്റ മു
മ്പിലിെല്ലന്ന് അേപ്പാൾ നിനക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും!’
‘കഠിനമായ നിലമുഴുന്ന ആ കർഷകനും, വീഥിനിർമ്മാ

ണത്തിനു കല്ലുകൾ െപാട്ടിക്കുന്ന ആ െതാഴിലാളിയും
എവിെടയുേണ്ടാ? അവിെടയുണ്ട് അേദ്ദഹം. അവിടുന്ന്
െവയിലിലും മഴയിലും അവേരാെടാത്തുകൂെടത്തെന്ന
യുണ്ട്. അവിടുെത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ പൂഴിപുരണ്ടിരിക്കുന്നു.
പവിത്രമായ നിെന്റ ആ വസ്ത്രെത്ത വലിെച്ചറിയുകയും,
അവിടുെത്തേപ്പാെലതെന്ന നീയും ധൂളിയിലാവൃതമായ
ആ നിലത്തിൽ വെന്നത്തുകയും െചയ്യുക.’

‘വിമുക്തിേയാ? എവിെടയാണ് ആ വിമുക്തിെയ കെണ്ട
ത്തുക? നമ്മുെട നാഥൻതെന്നയും സപ്രഹർഷം സൃഷ്ടി
യുെട ശൃംഖലകെള സ്വാംശീകരിക്കുകയാണ് െചയ്തിരി
ക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് അനന്തമായും നേമ്മാെടല്ലാവേരാ
ടും ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.’
‘നിെന്റ ധ്യാനങ്ങളിൽനിന്നും നീ പുറത്തുവരികയും അർ

ച്ചനയ്ക്കുള്ള പുഷ്പങ്ങേളയും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങേളയും മാറ്റി
വയ്ക്കുകയും െചയ്യുക. നിെന്റ വസ്ത്രങ്ങൾ ജീർണിക്കുകയും
മലീമസമാകുകയും െചയ്തിരുന്നാെലന്താ? അവിടുെത്ത
കെണ്ടത്തി, പ്രവൃത്തിയിലും ഫാലേദശെത്ത േസ്വദക
ണങ്ങളിലും അവിടേത്താെടാപ്പം നിലെകാള്ളുക!’

അമ്പതിലധികം കഥാസമാഹാരങ്ങൾ, പന്ത്രേണ്ടാളം
േനാവലുകൾ, നൂറിലധികം െചറുകഥകൾ, മുപ്പതിലധി
കം നാടകങ്ങൾ, ഇരുന്നൂറിലധികം പ്രബന്ധങ്ങൾ —
ഇങ്ങെന അേദ്ദഹം പല വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റിയും വളെര
യധികം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

















4 ടാേഗാറിെന്റ മനുഷ്യേസ്നഹം
അേദ്ദഹത്തിെന്റ കലാസൃഷ്ടികളിൽ ആകാശവും ചക്ര
വാളവും സമുദ്രവുമുണ്ട്. പുഞ്ചിരിതൂകുന്ന പുഷ്പങ്ങളും നൃ
ത്തംവയ്ക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുമുണ്ട്. പേക്ഷ, എല്ലാം മനുഷ്യ
നുേവണ്ടിയാണ്. മെറ്റല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി മനുഷ്യേസ്നഹ
മാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതികളിൽ ഓളം െവട്ടുന്നത്.
എന്നാൽ, അെതാരു േകവലമായ മനുഷ്യേസ്നഹമല്ല,
അനുപമായ മനുഷ്യേസ്നഹമല്ല, പിെന്നേയാ, അന്ധവി
ശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും മർദ്ദനങ്ങൾക്കും
ചൂഷണങ്ങൾക്കും എതിരായി പടെവട്ടുന്ന മനുഷ്യേസ്ന
ഹമാണത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഫ്യൂഡ
ലിസത്തിെന്റ അവശിഷ്ടതകൾെക്കതിരായി, െകാേളാ
ണിയൽ േമധാവിത്വത്തിെന്റ ദുഷ്ടതകൾെക്കതിരായി,
സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും
പടെവട്ടുകയും െചയ്യുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിതകളും
കഥകളും ജനങ്ങളുെട േദശാഭിമാനെത്ത ഉയർത്തുകയും
വീക്ഷണഗതിെയ വിശാലമാക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പല കവിതകളുേടയും രൂപം പഴയ
ൈവഷ്ണവ കവികളുേടതാണ്. കബീർ തുടങ്ങിയ ഭക്ത
കവികളുെട ഗീതങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കലാസൃഷ്ടിക
ളിൽ സ്വാധീനം െചലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മിസ്റ്റിസവും ആധ്യാ
ത്മികതയും പുരണ്ട ബാഹ്യരൂപെത്ത അേദ്ദഹം യേഥ
ഷ്ടെമടുത്തുപേയാഗിക്കുന്നു. പേക്ഷ, ഉള്ളടക്കം േദശാഭി
മാനപരമാണ്, മനുഷ്യേസ്നഹപരമാണ്.

















5 ഇന്ത്യയുെട ലക്ഷ്യം
ഭൂതകാലത്തിേന്റയും വർത്തമാനകാലത്തിേന്റയും യാ
ഥാർത്ഥ്യങ്ങെള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല അേദ്ദഹം
െചയ്യുന്നത്. ചിലേപ്പാെഴാെക്ക അേദ്ദഹം ഭാവിയിേല
ക്ക് ഒെന്നത്തിേനാക്കുകകൂടി െചയ്യുന്നു. തെന്റ രാജ്യം
എവിേടക്കാണു നയിക്കെപ്പേടണ്ടത് എന്നതിെനപ്പറ്റി
അേദ്ദഹം ഗീതാജ്ഞലിയിൽ ഒരു കവിതയിൽ എഴുതു
ന്നത് േനാക്കുക:
‘എവിെട മനസ്സ് ഭയരഹിതമായിരിക്കുകയും ഉത്തമാം
ഗം സേങ്കാചെമേന്യ ഉയരുകയും െചയ്യുന്നുേവാ,

ജ്ഞാനം എവിെട സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്നുേവാ,
സങ്കുചിതങ്ങളായ ഗുഹാഭിത്തികളിൽ േലാകം െചറുതു
ണ്ടങ്ങളായി എവിെട വിഭജിക്കെപ്പടാതിരിക്കുന്നുേവാ,
വാക്കുകൾ സത്യത്തിെന്റ അത്യഗാധതയിൽനിന്ന്
എവിെട പുറെപ്പടുന്നുേവാ,
അക്ഷീണമായ പ്രയത്നം അതിെന്റ കരങ്ങെള പരിപൂർ
ണതയ്ക്കായി എവിെട നീട്ടുന്നുേവാ,
യുക്തിയുെട സുസ്പഷ്ടമായ സരസ്സ് എവിെട മൃതപ്രായ
മായ ആചാരങ്ങളുെട വരണ്ട മരുഭൂമിയിൽക്കൂടി പ്രവ
ഹിച്ച് അതിെന്റ ഗതിെയ നഷ്ടീഭവിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നുേവാ,
എെന്നന്നും വികസിതമായ ചിന്തയിേലക്കും പ്രവൃത്തി
യിേലക്കും ചിത്തെത്ത അവിടുന്ന് എേങ്ങാട്ടു നയിച്ചു
െകാണ്ടിരിക്കുന്നുേവാ,
ആ സ്വാതന്ത്ര്യസ്വർഗത്തിേലക്ക്, എെന്റ താതാ, എെന്റ
രാജ്യമുണരെട്ട!’

















6 വീക്ഷണഗതിയുെട വിശാലത
സാധാരണജനങ്ങൾക്കു പിടിെയത്താത്ത ദന്തേഗാപു
രത്തിെന്റ ശിഖരത്തിലിരുന്നുെകാണ്ട് മനുഷ്യെന ഭാവ
നയുെട ദൂരദർശിനിക്കുഴലിലൂെട േനാക്കിക്കാണുകയ
ല്ല അേദ്ദഹം െചയ്തത്. േനെരമറിച്ച്, അേദ്ദഹം തെന്റ
സാഹിത്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ, അവരുെട
ജീവിതാഭിലാഷങ്ങളിലും സമരങ്ങളിലും പങ്കുെകാണ്ടാ
ണ്. 1905-1908 െല രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളിലും അേദ്ദഹം
സജീവമായി േനരിട്ടു പെങ്കടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ,
സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റ ആയുധെമന്ന നിലയ്ക്ക് ഹിം
സെയ കൂടുതൽകൂടുതൽ ഉപേയാഗിക്കാൻ നടത്തി
യേപ്പാൾ അേദ്ദഹം പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നു പിൻവ
ലിയുകയും സാഹിത്യപരവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ േകന്ദ്രീകരിക്കുകയും െചയ്തു.
പേക്ഷ, അതിനുേശഷവും അേദ്ദഹം തെന്റ സ്വന്തമായ
മാർഗ്ഗത്തിലൂെട സാമ്രാജ്യേമധാവികളുെട അക്രമങ്ങെള
എതിർക്കുകയും ജനങ്ങളുെട േദശീയേബാധെത്ത ഉയർ
ത്താൻ സഹായിക്കുകയും െചയ്തു.
കാലംെചല്ലുേന്താറും അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീക്ഷണഗതി കൂ
ടുതൽ വിശാലമാകാൻ തുടങ്ങി. 1930 — നടുത്ത് അേദ്ദ
ഹം ഒരു പാശ്ചാത്യ പര്യടനം നടത്തി. അേമരിക്കയിൽ
സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കാനഡക്കാർ അേദ്ദഹെത്ത
പ്രസംഗത്തിനു ക്ഷണിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
‘നിങ്ങളുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ഇന്ത്യാക്കാർ നിസ്സാരൻമാരാ
ണ്. അവർ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരാണ്. അതിനാൽ ഒരു

ഇന്ത്യാക്കാരനായ എനിക്ക് നിങ്ങളുെട രാജ്യത്തിൽ
കടന്നുവരുവാൻ ഭയവും സേങ്കാചവും േതാന്നുന്നു.’

















7 ‘റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള കത്തുകൾ’
1930-ൽ അേദ്ദഹം േസാവിയറ്റ് യൂണിയൻ സന്ദർശിച്ചു.
തെന്റ അനുഭവങ്ങെളപ്പറ്റി ‘പ്രവാസി’ എന്ന ബംഗാളി
മാസികയിൽ ‘റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള കത്തുകൾ’ എന്ന

േപരിൽ അേദ്ദഹെമാരു േലഖന പരമ്പര പ്രസിദ്ധം െച
യ്തു. ഒരു കത്തിൽ അേദ്ദഹം എഴുതി:
‘അവസാനം ഞാൻ റഷ്യയിെലത്തിയിരിക്കുന്നു. മറ്റു
രാജ്യങ്ങളിൽ നിെന്നല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ, അത്ഭുതങ്ങൾ
നിറഞ്ഞ ഒരു നാടാണിത്. അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ,
ഒരു ജനതെയ മുഴുവൻ തട്ടിയുണർത്തിയിരിക്കുന്നു…

അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തരം ജീവിത
സൗകര്യവും ലഭിക്കുന്നു; വിദ്യാഭ്യാസവും വിശ്രമത്തിനു
ള്ള അവകാശവും ലഭിക്കുന്നു.’

മെറ്റാരു കത്തിൽ അേദ്ദഹം എഴുതി:
‘അജ്ഞതയുെട അടിത്തട്ടിൽ മർദ്ദിതരും അപമാനിത

രുമായി കിടന്നിരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ജനങ്ങെള
െവറും പത്തുെകാല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉയർത്തിെക്കാ
ണ്ടുവരാനും അവെര അഭ്യസ്തവിദ്യരാക്കാൻ മാത്രമല്ല,
ആത്മാഭിമാനമുള്ള മനുഷ്യരാക്കിമാറ്റാനും അവർക്കു
സാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർഥ്യം എെന്റ സ്വന്തം
കണ്ണുെകാണ്ട് കണ്ടില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ ഞാെനാരി
ക്കലും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നില്ല.’

ഈ കത്തുകൾ യുവാക്കന്മാെര ആേവശം െകാള്ളിക്കു
കയും േലാകകാര്യങ്ങേളയും ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യസ
മരേത്തയും പുതിെയാരടിസ്ഥാനത്തിൽ േനാക്കിക്കാ
ണാൻ അവെര േപ്രരിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. അതുെകാണ്ട്
പരിഭ്രമിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ‘റഷ്യയിൽ നി
ന്നുള്ള കത്തുകളുെട’ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ നിേരാധിച്ചു.
ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമയതിനുേശഷം മാത്രമാണ് ആ നിേരാ
ധനം നീക്കംെചയ്യെപ്പട്ടത്.
പേക്ഷ, അതു കാണാൻ അേദ്ദഹം ജീവിച്ചിരുന്നില്ല.
1941 ആഗസ്റ്റിൽ, തെന്റ 81-ാമെത്ത വയസ്സിൽ അേദ്ദ
ഹം അന്തരിച്ചു.

















8 ടാേഗാറിെനപ്പറ്റി െനഹ്റു
ഇന്ത്യയുെട ആത്മാവിന് രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ നൽ
കിയ സംഭാവനകെളപ്പറ്റി ജവഹർലാൽ െനഹ്റു ഇങ്ങ
െന എഴുതുകയുണ്ടായി:
‘ഇന്ത്യയുെട മനസ്സിൽ, വിേശഷിച്ച് വഴിക്കുവഴി വളർ
ന്നുവരുന്ന തലമുറകളുെട േമൽ, അേദ്ദഹം െചലുത്തിയ
സ്വാധീനത വമ്പിച്ചതാണ്. താൻ തെന്ന എഴുതിേപ്പാ
ന്ന ഭാഷയായ ബംഗാളിെയ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിെല
എല്ലാ അധുനികഭാഷകേളയും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃ
തികളാണ് ഒെട്ടാെക്ക ആകൃതിെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

പൗരസ്ത്യപാശ്ചാത്യദർശനങ്ങളുെട സുഭഗസേമ്മള
നം സാധിക്കുവാനും ഇന്ത്യൻ േദശീയത്വത്തിെന്റ അടി
സ്ഥാനങ്ങെള വിശാലതരമാക്കുവാനും, മേറ്റെതാരു
ഇന്ത്യക്കാരേനക്കാളുേമെറ അേദ്ദഹം സഹായിച്ചു. രാ
ഷ്ട്രന്തരീയ സഹകരണത്തിൽ വിശ്വസിച്ചും അതിനുേവ
ണ്ടി പ്രയത്നിച്ചും ഇന്ത്യയുെട സേന്ദശം ഇതര രാജ്യങ്ങ
ളിെലത്തിച്ചും, അവയുെട സേന്ദശങ്ങൾ തെന്റ സ്വന്തം
ജനങ്ങൾക്കായി െകാണ്ടുവന്നു നൽകിയും േപാന്ന
അേദ്ദഹം ഇന്ത്യയുെട സാർവാതിശായിയായ അന്താ
രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകനായിരുന്നു. എന്നാൽ, തെന്റ ഈ
അന്താരാഷ്ട്രീയത്വെമാെക്കയുണ്ടായിട്ടും അേദ്ദഹത്തി
െന്റ കാലുകൾ എന്നും ഇന്ത്യയുെട മണ്ണിൽ ഊന്നി
ഉറച്ചുനിന്നു.’ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മനസ്സാകെട്ട, ഉപനി
ഷത്തുകളുെട ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞു വഴിയുന്നതായിരുന്നു.
സാധാരണവളർച്ചയുെട ഗതിക്കു വിപരീതമായി, പ്രാ
യം കൂടുേന്താറും അേദ്ദഹം വീക്ഷണഗതിയിലും അഭി
പ്രായങ്ങളിലും ഏെറേയെറ തീവ്രവാദിയായിത്തീർന്നു.
സ്വേത ഉറച്ച വ്യക്തിത്വവാദിയാെയങ്കിലും അേദ്ദഹം
റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിെന്റ മഹനീയ േനട്ടങ്ങളുെട ഒരാരാ
ധകനായിത്തീർന്നു. വിേശഷിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം, സം
സ്കാരം, ആേരാഗ്യം, സമത്വേബാധം എന്നിവയുെട പ്ര
ചാരം സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ േനട്ടങ്ങളുെട. േദശീയത്വം
ഇടുങ്ങിെക്കാേണ്ടവരുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ്; ആധി
പത്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യവുമായി ഇടയുന്ന
ഒരു േദശീയത്വമാകെട്ട, എല്ലാത്തരം വ്യർത്ഥതാേബാ
ധങ്ങേളയും മേനാവികാരക്കുഴപ്പങ്ങേളയും സൃഷ്ടിക്കു
കയും െചയ്യുന്നു. ജനങ്ങെള അവരുെട ഇടുങ്ങിയ ചി
ന്താസരണികളിൽനിന്ന് കുേറെയാെക്ക പുറേത്തക്കു
തള്ളിനീക്കുകയും, അവെരെക്കാണ്ടു മനുഷ്യത്വെത്ത
സംബന്ധിച്ച വിശാലതരങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങെളക്കുറി
ച്ച് ചിന്തിപ്പിക്കുകയും െചയ്തുെവന്നതാണ്, ടാേഗാർ —
മെറ്റാരു വിതാനത്തിൽ ഗാന്ധിെചയ്തതുേപാെല —
ഇന്ത്യയ്ക്കു െചയ്തിട്ടുള്ള വമ്പിച്ച േസവനം. ഇന്ത്യയിെല
മഹാനായ മനുഷ്യത്വവാദിയായിരുന്നു ടാേഗാർ.’

□

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരള
ത്തിെല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ
ഒരാളും മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തിക
നും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക.
ദാേമാദരൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–
ജൂൈല 3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയി
െല തിരൂർ വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത്
എന്ന സമ്പന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയ
ടത്ത് തുപ്പൻ നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായ
ണി അമ്മയുേടയും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ച
തു്. േകരള മാർക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പി
ക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയി
ലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്രശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാ
മൂതിരി േകാേളജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ
തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാനങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു.
നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ്
വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാ
ലത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െന
ഹ്രു സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരി
ത്രം തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല
3-നു് അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
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